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1.0 Indledning. 

Regulativer for kommunevandløb i Maribo kommune er udarbejdet som et fællesregu
lativ, der gælder for alle kommunevandløb i Maribo kommune. Derefter er der udarbej
det et regulativ for hvert enkelt vandløb, som indeholder specifikke forhold om vand
løbet. 

Nærværende fællesregulativ er udarbejdet på grundlag af: 

Vandløbsloven: Bekendtgørelse aflov om vandløb nr. 404af19. maj 1992. 

Bekendtgørelse nr. 49af15. februar 1985: Om klassifikation og registrering af 
vandløb og om regulativer for offentlige vandløb. 

Miljøstyrelsen's cirkulære om vandløbsloven af 26. februar 1985. 

Lov om miljøbeskyttelse: lov nr. 590 af27. juni 1994. 

Som bilag til fællesregulativet er udarbejdet et oversigtskort, der viser beliggenheden og 
nummereringen af alle vandløb i Maribo kommune. 
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2.0 Administrative bestemmelser. 

2.1 Administration. 

Vandløbene administreres af Maribo byråd, som vandløbsmyndighed. 

For grænsevandløb er det mellem de pågældende kommuner aftalt, hvordan fordelingen 
er med hensyn til regulativudarbejdelse, administration og vedligeholdelse. Denne for
deling fremgår af det enkelte regulativ. 

Vandløbene med bygværker skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte 
skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres. 

Vandløbenes vedligeholdelse påhviler vandløbsmyndigheden, det gælder dog ikke for
nyelse (helt eller delvis) af rørlagte strækninger. I tilfælde af hel eller delvis omlægning 
af rørledninger behandles sagen af vandløbsmyndigheden som reguleringssag. 

2.2 Bygværker. 

Bygværker, som styrt, stryg og skråningssikringer, der er udført af hensyn til vandløbet, 
vedligeholdes som dele af vandløbet. 

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker såsom broer, overkørsler, tilløb og riste før rør
ledninger påhviler ejere eller brugere. Ejere eller brugere har pligt til at optage den slam 
og grøde m.v. der samler sig ved bygværkerne, jfr. vandløbslovens§ 27, stk. 4. 

Etablering af bygværker og enhver ændring af disse skal godkendes af vandløbsmyndig
heden, jfr. vandløbslovens§ 47. 
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3.0 Bestemmelser om sejlads. 

Det er tilladt at sejle på vandløbene med ikke motordrevne småfartøjer som robåde, 
kajakker og kanoer. Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbene og 
andres jagt, fiskeri eller rørskær. 

Retten til sejlads giver ikke adgang til at betræde andres ejendom. De kommunale 
vandløb i Maribo kommune kan dog normalt ikke besejles. 
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4.0 Bredejerforhold. 

4.1 Bræmmer. 

På 2 m brede bræmmer regnet fra vandløbenes øverste kant må der ikke dyrkes, foreta
ges jordbehandling, plantes, foretages terrænændring, anbringes hegn, jvf. dog afsnit 
4.3, eller opføres bygværker, jfr. vandløbslovens§ 69. 

Dog kan vandløbsmyndigheden give tilladelse til beplantning på bræmmerne, hvis det er 
ønskeligt af hensyn til den grødebegrænsende virkning. 

Hvis der langs vandløbene findes beplantning, skal denne bevares af hensyn til den 
grødebegrænsende virkning. 

4.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb. 

De til vandløbene grænsende ejendommes ejere og brugere er pligtige til at tåle de for
nødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner 
og disses arbejde langs vandløbets bredder. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 6 m 
bredt. 

Vedligeholdelsen i og langs vandløbene foregår fortrinsvis i perioden 15. august - 15. 
november. Det vil sige, at det før omtalte arbejdsbælte skal være tilgængeligt for ma
skiner i denne periode. Afgrødevalg bør tilrettelægges i overensstemmelse hermed. 

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af 
blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes på de åbne 
vandløbs øverste kanter nærmere end 6 m, og for rørlagte strækninger ikke rørlednin
gernes midte nærmere end 2m. 

Nye tilløb og tilløb, der reguleres, skal, såfremt vandløbsmyndigheden forlanger det, 
forsynes med en 5 m bred overkørsel ved udløbet til brug ved transport af materiel, der 
anvendes til vandløbenes vedligeholdelse. 

4.3 Hegning i forbindelse med løsdrift. 

De til vandløbene grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse 
benyttes til løsdrift, medmindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 1 m fra 
øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne, således at vedlige
holdelsesarbejdet kan udføres, eventuelt efter aftale med teknisk forvaltning. 
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4.4 Ændringer i vandløbets tilstand. 

I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbene, eller foranle
dige, at vandstanden i vandløbene forandres eller vandets frie løb hindres. 

Regulering, herunder rørlægning af vandløb, må kun finde sted efter vandløbsmyndig
hedens bestemmelse. 

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstalt
ninger ved vandløbene og deres anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med 
bestemmelserne i dette regulativ eller vandløbsloven. 

4.5 Forurening af vandløbet. 

Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der 
kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene, jfr. miljøbeskyttelses
loven bestemmelser. 

Eksisterende udledninger fra ejendomme, der ikke har tilslutningsmulighed til offentlig 
kloak, kan fortsat tilledes. Det er en forudsætning, at spildevandet har passeret septic
eller trikstank, der er medtaget under kommunens tømningsordning. 

4.6 Kreaturvanding og vandindvinding. 

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreatur
vanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele 
tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. 

Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse, jfr. vandforsyningslovens 
bestemmelser. 

4. 7 Drænudløb. 

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på 
vandløbenes skråninger. 

Udløb fra drænledninger skal placeres 10 cm over den regulativtmæssigt fastsatte bund. 

Eksisterende dræn, der er anbragt korrekt i henhold til det hidtil gældende regulativ kan 
forblive uændrede, såfremt de ikke gør skade på vandløbenes skråninger. 

Udførelse af andre rørledninger og lægning af kabler, rørledninger må kun ske efter 
forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden. 
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4.8 Anlæg. 

Anlæggene langs vandløbene skal som hovedregel være 1: 1. Såfremt skråningsanlæg
gene står mere stejlt end foreskrevet, kan de bevares, så længe der ikke forekommer 
nedskridninger. Såfremt skråningsanlæggene står mindre stejlt end foreskrevet, skal de 
bevares med det eksisterende skråningsanlæg. 

4.9 Beskadigelse og påbud. 

Den på vandløbenes arealer værende afmærkning med kantpæle, skalapæle eller bund
pæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er den for beskadigelsen eller fjernel
sen ansvarlige pligtig til at bekoste retableringen. 

Beskadiges vandløbene, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene eller foreta
ges foranstaltninger i strid med vandløbsloven kan vandløbsmyndigheden meddele på
bud om genoprettelse af den tidligere tilstand. 

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndig
heden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens § 54. 

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af misligholdelse eller på grund af 
usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, 
kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes 
regning, jf. vandløbslovens § 55. 

4.10 Straf. 

Overtrædelse af Bestemmelser i regulativet straffes med bøde, jfr. vandløbslovens § 85. 
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5.0 Vedligeholdelse. 

5.1 Foranstaltning af vedligeholdelse. 

Vandløbene og beplantning på skråninger foranstaltes vedligeholdt af vandløbsmyndig
heden. 

Vandløbsmyndigheden afgør om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved 
egen foranstaltning. 

5.2 Principper for vedligeholdelsesarbejde. 

Vedligeholdelsen skal ske på basis af fastlagte krav til vandløbenes geometriske skik
kelse. 

Vedligeholdelsens omfang fastlægges i det enkelte regulativ. 

5.2.1 Grødeskæring. 

Manuel: 
Grødeskæringen foretages en gang årligt i perioden 15. august - 15. november. Grøden 
skæres helt i bund, idet det iagttages, at bunden ikke rodes op. Grøden skal optages, 
efterhånden som den afskæres og henlægges på vandløbets øverste kant. 

Hvor vandløbets faktiske mål er støITe end de i regulativet fastsatte mål, foretages grø
deskæring kun i et strømrende indenfor den regulativmæssige bundbredde. 

Maskinel: 
Grødeskæringen foretages en gang om årligt i perioden 15. august - 15. november. 
Grødeskæringen foretages med mejekurv. Grøden skæres helt i bund. Grøden skal opta
ges, efterhånden som den afskæres og henlægges på vandløbets øverste kant. 

Hvor vandløbets faktiske mål er støITe end de i regulativet fastsatte mål, foretages grø
deskæring kun i et strømrende indenfor den regulativmæssige bundbredde. 

5.2.2 Kantvegetation. 

Vegetationen på skråningerne slås en gang årligt i perioden 15. august - 15. november. 
Slåningen foretages ved hjælp af en slagleklipper. 

Eventuelt nedfaldent vegetation skal optages og henlægges på vandløbets øverste kant. 

Levende hegn langs vandløbene beskæres kun, således at vandets frie løb ikke hindres, 
og således at vedligeholdelsesarbejdet kan foretages . 
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5.2.3 Oprensning. 

På strækningerne fjernes eventuelle afspærringer, som f.eks . afbrækkede grene, væltede 
træer, som skønnes at være til gene for vandets frie løb. 

Manuelt: 
Oprensningen foretages fortrinsvis i perioden 15. august - 15. november. Oprensningen 
foretages såfremt bunden er 10 cm over den regulativmæssigt fastsatte bund. Der renses 
til regulativmæssig bund. 

Større sten og grus skal så vidt muligt forblive i vandløbet. 

Oprenset materiale må ikke henlægges på vandløbsskråningeme, men skal som mini
mum lægges på vandløbets øverste kant. 

Maskinel: 
Oprensningen foretages fortrinsvis i perioden 15. august - 15. november. Oprensningen 
foretages såfremt bunden er 10 cm over den regulativmæssigt fastsatte bund. Der renses 
til max. 10 cm under den regulativmæssigt fastsatte bund. 

Større sten og grus skal så vidt muligt forblive i vandløbet. 

Oprenset materiale må ikke henlægges på vandløbsskråningerne, men skal som mini
mum lægges på vandløbets øverste kant. 

5.2.4 Brønde. 

Brønde oprenses efter behov for slam og lignende i sammenhæng med udførelse af an
den vedligeholdelse. 

5.2.5 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger. 

Rørlagte strækninger oprenses normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det på
krævet. Brønde og sandfang oprenses efter behov for at forebygge mod videre transport 
af aflejringer. 

5.3 Forhold for ejere eller brugere i forbindelse med vedligeholdelse. 

Ulemper som kørsel, oplægning af grøde/slam og lignende vil blive søgt fordelt ligeligt 
på begge sider af vandløbene. 

Fyld m.v. fra den regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder 
pligtig til at modtage og fjerne eller at sprede i et ikke over 10 cm tykt lag mindst 2 m 
fra vandløbskanten inden den I .maj det efterfølgende år. 
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Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som 
skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fylden, kan vand
løbsmyndigheden efter 2 ugers skriftlig varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet ud
føre på den pågældendes bekostning. 

5.4 Udbedring af bygværker og skråningssikringer. 

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis udenfor perioden 
maj - oktober. 

5.5 Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse. 

Lodsejere, eller andre med interesse i vandløbene, der måtte finde vandløbenesvedlige
holdelsestilstand eller andre forhold vedr. vandløbene utilfredsstillende, kan rette hen
vendelse herom til vandløbsmyndigheden. 
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6.0 Tilsyn. 

Tilsynet med vandløbene udøves af vandløbsmyndigheden. 

7.0 Revision. 

Fællesregulativet for Maribo's kommunale vandløb revideres efter behov. 

8.0 Regulativets ikrafttræden. 

Dette fællesregulativ for Maribo ' s kommunale vandløb har været bekendtgjort og 
fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive indsigelser og ændringsforslag 
inden den ---

Fællesregulativet er herefter vedtaget af byrådet for Maribo kommune, den 
2000 ----

Finn Nielsen 
borgmester 

I Mogens Stryger 
kommunaldirektør 

Fællesregulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse. 
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